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Recyklácia nápojových kartónov rastie.  

V roku 2014 sa zrecyklovalo 43 % nápojových kartónov v Európe. 

Bratislava, 25.1.2016 

 

Približne 420 000 ton nápojových kartónov sa zrecyklovalo v papierňach v roku 2014. 
Uvedené číslo predstavuje 43-percentnú mieru recyklácie v Európe (členské štáty EÚ, 
Nórsko a Švajčiarsko), ktorá je dôkazom rozvíjajúceho sa trendu recyklácie v priebehu dvoch 
dekád. Celková miera recyklácie a obnovy energie v roku 2014 dosiahla 76 %.  
 
Informovala o tom Aliancia pre nápojové kartóny a životné prostredie (ACE). Niekoľko krajín 
vrátane Belgicka, Nemecka, Luxemburska a Španielska recykluje 70 % a viac nápojových 
kartónov uvádzaných na trh. Trvalý rast je vidieť v nových členských štátoch EÚ a významný 
pokrok zaznamenala aj Veľká Británia. 
 
Výrobcovia nápojových kartónov sa usilujú o zvyšovanie úrovne recyklácie v Európe. „Sme 
povinní zabezpečiť účinný zber a recykláciu na konci životnosti výrobkov a recyklovateľných 
obalov, ako sú nápojové kartóny. Táto povinnosť vyplýva z právnych predpisov o odpadoch 
EÚ. Nárast recyklácie dosiahneme aj vďaka rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Okrem toho, 
je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie od zákazu skládkovania obalového odpadu po zabezpečenie 
cenných surovín, aby nekončili na skládkach alebo v spaľovniach,“ zdôraznil Bertil Heerink, 
generálny riaditeľ ACE. 
 
Nápojový kartón je cenný materiál, ktorý obsahuje viac ako 70 % papiera. Papierenské 
vlákna používané na výrobu nápojových kartónov sú dlhé a pevné, čo znamená, že sú 
obzvlášť hodnotné pre výrobu papiera. Recykláciou nápojových kartónov sa pri výrobe 
papiera dajú nahradiť primárne dlhé vlákna a tým šetriť lesy. 

Na Slovensku sa recykluje takmer 40 % nápojových kartónov, pričom 
zvyšok väčšinou končí v spaľovniach a na skládkach. Ročne sa 
uvedie na trh približne 9 000 ton nápojových kartónov. V súčasnosti 
sa zbierajú do žltých kontajnerov s plastom, alebo v niektorých obciach 
do označených oranžových zberných nádob. 
 
Takmer polovica Slovákov nápojové kartóny netriedi vôbec. Prekvapivo 
najhoršie sú na tom obyvatelia z Bratislavského, Košického ale aj 
Trenčianskeho kraja. Svoje prvenstvo v triedení nápojových kartónov 
má Žilinský kraj, kde viac ako polovica z obyvateľov triedi nápojové 
kartóny. Za ním nasleduje Trnavský kraj a tretie miesto v triedení 
nápojových kartónov má Prešovský kraj. V celoslovenskom meradle 
viac ako polovica Slovákov je toho názoru, že triedenie nápojových 
kartónov je dôležité, pričom len menej ako tretina z nás ich vo svojich 
domácnostiach triedi.  
 
 
 
Aliancia pre nápojové kartóny a životné prostredie (ACE) poskytuje európsku platformu pre výrobcov 
nápojových kartónov a ich dodávateľov so zameraním sa na znovu obnoviteľné a recyklovateľné 
nápojové kartóny. Členmi ACE sú výrobcovia nápojových kartónov  Tetra Pak, SIG a Elopak. 

Zdroj: www.beveragecarton.eu (ACE, december 2015) www.napojovy-karton.sk  

http://www.beveragecarton.eu/
http://www.napojovy-karton.sk/
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